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COMUNICAT DE PRESĂ

Eugen Chebac a preluat la Odesa preşedinţia 
Consiliului Euroregiunii „Dunărea de Jos”şi a Asociaţiei pentru Cooperare 

Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos  
 

Începând de astăzi centrul de putere al Euroregiunii „Dunărea de Jos” s-a mutat la 
Galaţi. Prezent la lucrările Consiliului „Euroregiunii Dunărea de Jos”, eveniment care are 
loc la Odesa - Ucraina, în perioada 9-12 decembrie 2009, preşedintele Consiliului 
Judeţului Galaţi, Eugen Chebac, a fost desemnat de celelalte administraţii componente 
(Raionul Cahul - Republica Moldova, Regiunea Odesa - Ucraina, Raionul Cantemir - 
Republica Moldova, Consiliul Judeţean Brăila, Consiliul Judeţean Tulcea) noul 
preşedinte al Consiliului Euroregiunii Dunărea de Jos dar şi al Asociaţiei pentru 
Cooperare Transfrontalieră, vicepreşedinţi fiind numiţi: Mykola Serdyuk, preşedintele 
Administraţiei Regionale de Stat Odesa - Ucraina şi Andrei Malaşevschi, preşedintele 
Consiliului Raional Cantemir din Republica Moldova. „Mulţumesc partenerilor din 
cadrul Euroregiunii pentru încrederea acordată la preluarea mandatului de 
preşedinte. Pentru următorii doi ani misiunea noastră este una importantă şi destul 
de dificilă având în vedere ca va trebui să menţinem şi chiar să depăşim nivelul de 
performanţă la care a ajuns Euroregiunea în timpul mandatului Regiunii Odesa sub 
conducerea domnului preşedinte Mykola Skoryk. Avem planuri mari şi suntem 
convinşi că beneficiind de sprijinul tuturor partenerilor, acestea vor deveni realitate 
Vrem să facem din Euroregiunea „Dunărea de Jos” o zonă de dezvoltare 
economică, socală şi culturală, şi vrem să atragem cât mai multe fonduri externe 
pentru realizarea unor proiecte de interes comun, viabile şi cu rezultate imediate”, a 
afirmat noul preşedinte al Euroregiunii “Dunărea de Jos şi al Asociaţiei de Cooperare 
Transfrontalieră, Eugen Chebac.” Trebuie precizat că până la această data funcţiile de 
conducere în cadrul celor două structuri au fost deţinute de: Mykola Skoryk – presedinte, 
Gheorghe Bunea Stancu - vicepreşedinte, Gheorghe Vasilache – vicepreşedinte. 

La final de mandat Mykola Skoryk, presedintele Consiliului Regional Odesa, a 
declarat: „Încă de la preluarea conducerii Euroregiunii “Dunărea de Jos”, în urmă
cu trei ani, am înţeles că acest organism pentru a fi viabil, trebuie reformat, ceea ce 
în mare parte s-a şi întâmplat. De asemenea pe perioada cât Regiunea Odesa a 
deţinut şefia Euroregiunii, relaţiile internaţionale s-au intensificat. Din păcate în 
plan economic nu am reuşit să ne atingem toate obiectivele propuse însă cu 
siguranţă lucrurile se vor schimba şi vor avea o dinamică pozitivă din momentul în 
care preşedinţia a fost preluată de Galaţi, mai précis de domnul Eugen Chebac. Mai 
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trebuie menţionat faptul că pentru Euroregiunea “Dunărea de Jos” s-au deschis noi 
perspective o dată cu dobândirea personalităţii juridice, lucru datorat Galaţiului şi
în mod deosebit preşedintelui Eugen Chebac”.  

Lucrările şedinţei Consiliului Euroregiunii „Dunărea de Jos” şi a Asociaţiei pentru 
Cooperare Transfrontalieră, au mai cuprins prezentarea rapoartelor de activitate ale 
comisiilor de specialiate ale Euroregiunii pe anul 2009, dar şi aprobarea planurilor de 
activitate pentru anul 2010. Pentru anul viitor membrii Comisiei de dezvoltare regională
şi cooperare transfrontalieră din cadrul Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră
Euroregiunea “Dunărea de Jos”, şi-au propus elaborarea şi depunerea spre finanţare, în 
cadrul Programului Operaţional Comun „România –Ucraina – Republica Moldova”, a 
mai multor proiecte viabile şi de interes. Totodată se are în vedere crearea centrului 
transfrontalier pentru dezvoltarea activităţilor inovative şi de cercetare, realizarea unui 
sistem informaţional comun al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea 
Dunărea de Jos”, ce va conţine baze de date din toate domeniile de activitate, crearea 
unei reţele între structurile de sprijin al sectorului IMM de pe teritoriul Euroregiunii 
„Dunărea de Jos” precum şi monitorizarea permanentă a posibilităţilor de finanţare a 
proiectelor transfrontaliere comune din fondurile externe. 

 


